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Abstrak 

Persoalan perkotaan merupakan hal yang seringkali dibahas dalam setiap tatanan 
kehidupan. Konlik entitas fisik dan spasial yang terjadi di perkotaan memberikan tuntutan 
perhatian tersendiri untuk penyelesaiannya. Salah satu hal yang memiliki pengaruh terhadap 

persoalan perkotaan berkaitan dengan tipo-morfologi perkotaan, yakni bentuk, tatanan, 
serta karakter tipe-tipe yang direncanakan di dalam lingkungan binaan sehingga citra 
sebuah kota dapat terlihat seluruhnya sebagai satu kesatuan yang harmonis. Berbagai 

penelitian tipo-morfologi telah banyak dilakukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan 
kondisi perkotaan masa lalu maupun masa kini, akan tetapi tidak semua penelitian 

menyampaikan esensi dari spirit dari jenis penelitian tipo-morfologi. Tulisan ini bertujuan 
untuk menjelaskan lebih rinci mengenai studi tipo-morfologi, baik dari sisi gagasan, 
perjalanan keilmuan, hingga contoh kasus penelitian yang cukup baik untuk dijadikan acuan 

penelitian pada area tipo-morfologi perkotaan. Contoh yang diberikan meliputi studi pada 
rumah inti, permukiman pinggir kota, permukiman berbasis kultur kemasyarakatan, dan 

permukiman pasca bencana. Di bagian akhir tulisan juga diuraikan mengenai kelebihan dan 
kekurangan penelitian agar dapat menjadi pandangan bagi pembaca mengenai arah 
pengembangan penelitian yang dapat dilakukan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi 

alternatif referensi uraian studi tipo-morfologi yang dapat dimanfaatkan sebagai kerangka 
acuan penelitian berikutnya.  

Kata kunci: tipo-morfologi, alat analisis, lingkungan binaan 

PENDAHULUAN 

Pada masa sekarang, telah banyak ditemukan studi-studi mengenai persoalan perkotaan 
yang beragam dan terus berulang dari berbagai sisi kehidupan. Kota menjadi sangat 

menarik untuk dibahas dikarenakan kekayaan keberagaman aspek dan entitas yang 
dinaungi olehnya. Seiring waktu berjalan, kota berkembang sesuai dengan hal-hal yang 

terus berproses di dalamnya. Tidak jarang ditemukan persoalan dalam perkembangan kota, 
terutama dari segi fisik bentuk kota. Persoalan ini (Weishaguna dan Ernady Saodih, 2007) 
biasa disebut konflik entitas fisik dan spasial (physical conflict spatial entity), yakni 

perubahan fisik yang disebabkan oleh perubahan kondisi sosial dan spasial, yang saling 
menstimulasi. Konflik ini biasa terjadi akibat penataan ruang kota yang tidak sesuai dengan 
arah perkembangan kota. Salah satu hal yang memiliki pengaruh yang berkaitan dengan hal 

tersebut adalah bentuk, tatanan, serta karakter tipe-tipe yang direncanakan di dalam 
lingkungan binaan sehingga citra sebuah kota dapat terlihat seluruhnya sebagai satu 

kesatuan yang harmonis.  

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci mengenai semangat gagasan pendekatan 
tipo-morfologi yang dibawa oleh ilmuwan-ilmuwan yang mendalaminya, agar dapat lebih 

dipahami oleh para perancang dan peneliti di bidang aristektur. Selain itu juga dipaparkan 
beberapa contoh yang cukup baik untuk dijadikan rujukan serta kebermanfaatan yang dapat 

dihasilkan dari pendekatan ini bagi pengembangan keilmuan arsitektur serta kontribusi 
dalam pembangunan perkotaan.  

VISI PENDEKATAN TIPO-MRFOLOGI 

Morfologi, atau dalam istilah Bahasa Ingrris biasa disebut sebagai urban morphology (dalam 
Urban Analysis, Technische Universteit Eindhoven) merupakan ilmu yang mempejari 

mengenai bentuk (baik yang terlihat maupun dapat diketahui) dari sebuah lingkungan 
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binaan, termasuk makna/arti, kegunaan, transformasi (perubahan/perkembangan), serta 
hubungannya dengan perkembangan kota. Dalam istilah stedebouw (desain dan 

perancangan mengenai perencanaan dan desain kota), morfologi merupakan sebuah alat 
analisis yang tidak hanya membahas mengenai bentuk, melainkan juga membahas konteks 

dari lingkungan binaan itu sendiri.   Sedangkan tipologi, berasal dari Bahasa Yunani, typos, 
memiliki arti impression atau kesan, jejak, dan pengalaman. Secara istilah, tipologi 
merupakan sekumpulan karakteristik dari suatu properti (baik bentuk maupun konten) dari 

sebuah bangunan, sebuah ruang atau kombinasi dari keduanya. Tipe-tipe yang diteliti 
bukanlah sebuah contoh yang dapat disalin begitu saja, akan tetapi membangun hubungan 
dari berbagai keanekaragaman objek dalam jumlah besar. Selain itu, untuk menghasilkan 

tipologi produk tertentu, pola pikir yang harus diterapkan adalah keyakinan adanya model 
umum yang akan ditemukan dari perulangan properti yang ada. Penelitian ini kaya akan 

kesamaran dan interpretasi yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif, karena menggabungkan 
ide-ide abstrak dan bentuk nyata yang terdapat di lapangan. Berdasarkan pengertian 
tersebut, pendekatan tipo-morfologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai properti 

(bentuk, makna/arti, kegunaan, transformasi) dari suatu bangunan, ruang, maupun 
kombinasi keduanya., serta keterkaitannya dengan perkembangan kota.  

Pendekatan tipo-morfologi lahir sebagai sebuah reaksi untuk melawan paham modernisme 
dalam arsitektur. Hal ini dikarenakan paham modernisme menekankan pada aspek generic 
dan abstrak saja, sedangkan tipo-morfologi menekankan hal-hal spesifik dan konkrit. Para 

modernis menganggap bahwa bentuk-bentuk yang terjadi pada kota jaman dahulu telah 
usang karena tidak lagi fungsional dan sesuai dengan masa industri modern dan maraknya 

kendaraan bermotor. Dalam pandangan modernis, persepsi dan makna dari sebuah 
lingkungan tidak memiliki arti apa-apa. Mereka meyakini bahwa keterikatan manusia dengan 
lingkungan binaan tidak lagi penting untuk pembentukan masyarakat yang lebih baik. Dapat 

dikatakan, bagi kalangan modernis tidak ada penyesalan untuk menghancurkan pola tata 
ruang kota yang telah ada. Oleh karena itu, pendekatan tipo-morfologi memiliki spirit untuk 
menggali keunikan dan kekayaan dari sebuah tempat, meneliti dengan cara berkoneksi 

secara langsung dengan pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat (Comert, 2013) 
sehingga perancang dan peneliti bertanggung jawab merespon dan memproses informasi 

berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dialami secara langsung. Dikarenakan 
pendekatan ini juga fokus pada evolusi dari sejarah dari suatu lingkungan, maka pendekatan 
ini memiliki kontribusi besar dalam konservasi lingkungan binaan.  

PERJALANAN KEILMUAN PENDEKATAN TIPO-MORFOLOGI 

Terdapat dua bidang keilmuan yan erat berkaitan dengan awal mula sejarah lahirnya  

pendekatan tipo-morfologi, yakni bidang geografi dan arsitektur. Pada bidang geografi, 
penekatan tipo-morfologi dimulai sejak tahun 1899, sedangkan pada bidang arsitektur 
dimulai sejak 1780. Hal tersebut sesuai yang telah dirangkum oleh Nevter Zafer Comert 

(2013) sebagai berikut. 

Tabel 1. Evolusi Perkembangan Pendekatan Tipo-Morfologi dari Pandangan Ahli Geografi  

Nama Ahli Tahun Negara Pandangan 

Schutler 1899 Jerman  Morfologi bentang budaya sebagai objek riset dalam 
morfologi budaya 

 Membuat hubungan antara permukiman, penggunaan 
lahan, dan jalur komunikasi  

 Fungsi ruang dan pembangunan dalam rentang waktu 
tertentu 

Hassinger 1912 Austria  Menarik perhatian pada pemanfaatan tanah dan 

bangunan dan kepadatan perumahan untuk 
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memecahkan masalah pelestarian kota 

Geisler/Martinity 1918 Jerman  Memeriksa rencana kota dan jenis bangunan melalui 

klasifikasi morphographic  

 Menggambarkan daerah perkotaan dengan perspektif 

topografi dan geografis 

Bobek 1927 Jerman  Memeriksa karakteristik mendasar dari kota-kota sesuai 
dengan bentuk dan fungsi berubah bersama-sama 

dalam rentang waktu tertentu 

Scharlau 1941 Jerman  Menganalisis asal-usul rencana kota dengan 
menggunakan rencana kadaster bersama-sama 

MRG Conzen 1949 Jerman 
dan 

Inggris 

 Menelusuri bentuk yang ada kembali ke proses formatif 

yang mendasarinya dan menginterpretasikannya 

 Memeriksa struktur kota sekarang dengan memeriksa 

perkembangan sejarah 

Whitehand 1967 Inggris  Mengintegrasikan analisis perubahan pola bangunan 

dengan studi tentang individu dan organisasi 
pengembang dan arsitek.  

 Bekerja di bidang analisis rencana yang berdasar 
prinsip-prinsip utama dari pendekatan Conzenian 

setelah tahun pasca perang 

Sumber: Comert, 2013 

Tabel 2. Evolusi Perkembangan Pendekatan Tipo-Morfologi dari Pandangan Ahli Arsitektur  

Nama 
Ahli 

Tahun Negara Pandangan 

Durand 1780 Perancis  Komponen elemen arsitektur tanpa batasan fungsional, 

statis atau formal  

 Skala kota pada sistem generatif sistematis 

Boullee 1828 Perancis  Menyampaikan makna dan simbol melalui manipulasi 

akurat dari bentuk klasik dan jenis 

Muratori 1910 Itali  Analisis konsep lingkungan binaan pada berbagai skala  

 Bekerja pada tipo-morfologi 

Cannigia 1933 Itali  Mengembangkan dinamika bentuk perkotaan 

berdasarkan pendekatan historis yang mendalam, 
termasuk tipe komponen-komponen dan evolusi yang 
terjadi, biasa disebut sebagai proses tipologi 

Argan 1960 Itali  Mengidentifikasi karakteristik bangunan tertentu, 

dieliminasi pada unsur-unsur umum yang muncul dalam 
seluruh rangkaian 

Rossi dan 
Krier 

1970 Itali/Amerika  Bagaimana proses tipologis bentuk bangunan yang 

terkena dampak dari pola ruang perkotaan 

Moudon 1980 Amerika  Variasi bentuk berubah dari waktu ke waktu dari satu 
kota ke kota yang lain dikarenakan faktor ideologi, 
budaya dan ekonomi 

Hillier 1980 Inggris  Bagaimana hubungan ruang satu sama lain dalam 

metode analisis aksial untuk pola perkotaan dan 
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menunjukkan relasi ruang 

Sumber: Comert, 2013 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa studi tipo-morfologi dimulai pada masa 
Saverio Muratori, yakni pada tahun 1910. Muratori (dalam Urban Analysis, Technische 
Universteit Eindhoven) mendefinisikan tipomorfologi sebagai sebuah alat untuk meneliti 
struktur spasial menjadi sebuah bentuk material yang konkrit yang mengandung fungsi dan 
kegunaan tertentu. Menurut Muratori, bentuk mewakili lebih dari sekedar dimensi dan 

fungsi, di dalamnya mencakup ide-ide dan pengalaman dari budaya lokal. Dengan 
mempelajari bentuk, artinya juga mempelajari budaya yang menyertainya. Dalam 
pandangan Muratori pendekatan tipo-morfologi meliputi empat skala lingkungan binaan, 

yang masing-masing terdiri atas empat aspek. Empat skala yang dimaksud adalah 
bangunan-wilayah-kota-teritori, sedangkan empat aspek yang harus terdapat di dalamnya 

adalah elemen desain, struktur internal dari elemen, hubungan antara bentuk dan 
kegunaan, serta aspek formal (material dari komponen arsitektural). Dengan pandangan 
tersebut, diartikan bahwa sebuah elemen pada satu level merupakan sebuah tipe pada tipe 

yang lebih rendah.  

Dalam pandangan Muratori, yang juga diterapkan pada semua ‘Italian school’, adalah terkait 

dengan premis teoritis dalam tipo-morfologi yang harus dipegang, yakni: 

1. Bangunan dan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Mereka harus dipertimbangkan 
bersama dalam analisis dan desain. 

2. Bagian kota tidak dapat dianggap terpisah dari seluruh kota. 
3. Kota hanya dapat dipahami dalam dimensi sejarah karena muncul dari suksesi reaksi 

dan proses pertumbuhan.  

Selain itu, tipologi tidak hanya tentang bangunan tetapi juga tentang dinding, jalan-jalan, 
kebun, pembangunan kota dan segala sesuatu yang menentukan bentuk kota dalam jangka 

waktu tertentu. Juga terdapat penekanan mengenai kondisi lokal, waktu yang spesifik, dan 
tempat yang spesifik. Hal ini dilakukan dengan studi yang cermat terhadap pengembangan 
jenis bangunan dan jaringan perkotaan . Tipo-morfologi diterapkan untuk memformulasikan 

‘archtipe’ --'ibu' dari semua jenis (tipe)-- dan mencoba untuk merekonstruksi garis 
perkembangan dari pola dasar ini untuk jenis (tipe) yang berikutnya. 

Selain itu, Muratori menerapkan atural sentral mengenai ‘tipe’. Definisi tipe menurut 
Muratori adalah sebuah konstruksi konvensi dan norma-norma yang ada di suatu wilayah 
atau kota tertentu dan yang berevolusi dari waktu ke waktu atas dasar pengalaman. TIpe 

merupakan pasangan dari standar, dimana tipe memiliki kekayaan makna dan budaya, 
sedangkan standar mengacu pada norma-norma teknis. Muratori mencoba memasukkan 

budaya dan makna untuk membentuk koherensi pada desain perkotaan, dengan pada saat 
yang sama mencoba untuk tetap sistematis dan ilmiah dengan mengembangkan metode 
analisis baru. Secara eksplisit, pengertian ini diharapkan dapat menjadi dasar rujukan 

adalam desain arsitektur dan perkotaan. Sejarah bukan hadir hanya untuk memuaskan 
keingintahuan, tetapi harus berguna dan ‘bekerja’ dalam proses desain, seperti istilah 
Muratori, ‘storia operante’ (operative history). 

Berdasarkan penjelasan pada Urban Analysis (Technische Universteit Eindhoven), pada 
pendekatan tipo-morfologi ini terdapat empat school of thought, yakni Italian ‘School’ (tiga 

fase), French ‘School’, English ‘School’, dan Mixed approach yang akan diuraikan sebagai 
berikut. 

1. Italian ‘School’ (tiga fase) 

a. Fase pertama: Carlo Aymonino dan Aldo Rossi 
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Karakteristik pada fase ini adalah fokus pendekatan tipomorfologi pada elemen-
elemen permanen pada struktur kota, seperti bangunan, ruang maupun monument 

yang berkaitan dengan identitas sebuah kota dan melampaui batasan waktu. Selain 
itu banyak penelitian berkaitan dengan jalan dan alun-alun (square) pada fase ini.  

b. Fase kedua: Gianfranco Cannigia dan Gian Luigi Maffei 
Karkteristik pada fase ini adalah penguatan teori dari Saverio Muratori. Proses 
perkembangan kota dipandang sebagai sebuah kejadian yang dinamis. Mulai 

digalakkan penelitian untuk mencari tipe dasar dari sebuah produk lingkungan 
binaan. Pada level ini juga terdapat level skala amatan yang dibagi menjadi lima 
jangkauan, yakni parcel/field-blok bangunan-jaringan permukiman-jaringan 

daerah/kawasan-kota. Jangkauan tersebut bertingkat , sehingga tingkat bawah 
merupakan bagian pembentuk dari skala diatasnya. Pendekatan skala ini disebut 

atomistic.  
c. Fase ketiga: Bernardo Secchi 

2. French ‘School’: Philippe Paneral, Jean Castex, Jean-Cahrles Depaule 

Karakteristik pada French ‘School’ adalah terkait dengan penelitinya. Pada school of 
thought ini peneliti terlibat sangat sosial, dimana kota dipandang sebagai pendekataan 

bottom up dalam desain perkotaan, dimana kota didesain berdasarkan aspirasi 
masyarakat dan dibangun untuk memberdayakan masyarakat. Kota dianggap sebagai 
produsen hubungan sosial dan ekonomi yang tercermin dalam bentuk fisik. Peneliti 

Perancis, tidak hanya melakukan pengukuran formal seperti Italia, namun juga melihat 
persepsi dan atensi penggunan tentang lingkungan. Fenomena yang diamati pada school 
of thought ini meliputi analisis bentuk struktur kota, fenomena pertumbuhan kota, 
tipologi, lansekap kota, serta praktek-praktek kondisi sosial, berkaitan dengan hal-hal 
sosiologis, konstelasi sosial antara perilaku dan ruang kota. 

Pada saat analisis, terdapat susunan langkah yang dilakukan pada tahap klasifikasi, 
elaborasi, maupun penentuan hasil tipo-morfologi lingkungan binaan. Langkah yang 
dilakukan pada saat klasifikasi pada school of thought ini dimulai dari [1] tahap 

inventarisasi (survey) untuk menjelaskan objek; [2] tahap mencari kriteria, melalui 
sistematisasi beberapa objek yang telah dikumpulkan untuk mengumpulkan ide pertama 

dalam kriteria sebuah tipologi; [3] tahap klasifikasi pertama, dimulai dari kasus yang 
paling jelas; [4] tahap evaluasi dan koreksi, untuk mengecek kembali objek-objek yang 
telah diklasifikasikan dan mengecek kesesuaian kriteria; [5] tahap temporary 
classification, bukan berisi tipe, melainkan hal yang harus dirancang. Berikutnya, pada 
langkah elaborasi, hal yang harus dilakukan adalah mengklarifikasi properti dari objek 

terhadap kelompok klasifikasinya, kemudian menentukan nama tipe berdasarkan sifat 
umum kelompok klasifikasinya. Terkahir, ketika hasil analisis telah ditemukan, perlu 
dilakukan [1] pengecekan mengenai hubungan dan silsilahnya (bagaimana sebuah tipe 

terjadi; apakah melalui pertumbuhan, penambahan, modifikasi atau transisi dari tipe 
lain); [2] pengecekan bandwith dari variasi yang terjadi (bagaimana sebuah tipe 
berubah, seberapa jauh capaian perubahan dapat mengubah tipe); [3] pengecekan 

konsensus (faktor non fisik apa yang membentuk sebuah tipe, tipe apa yang dikenali 
orang, dan apa basis sosial dari konsensus tersebut, atau mengapa sebuah tipe tidak 

berkurang dan menyebabkan hilangnya tipe lain, dan sebagainya).  
3. English ‘School’: MRG Conzen, biasa disebut Birmingham ‘School’ 

Karakteristik English ‘School’ adalah sudut pandang yang digunakan, yakni sudut 

pandang geografi. Artinya, pemikiran ini berkaitan dengan penggunaan lahan dan 
fungsinya terhadap perencanaan spasial. Pemikiran ini mencoba menjelaskan dan 

menganalisis aspek spasial dari sebuah kota secara ilmiah. School of thought ini 
menggunakan tiga tingkatan level, dimulai dari yang terendah, kegunaan dari lahan dan 
bangunan, jaringan kota, dan bentuk kota. Selain itu, juga menggunakan tiga map untuk 

mendukung analisis, diantaranya map mengenai bentuk kota, map persebaran tipe 
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bangunan, dan map persebaran kegunaan lahan. Pada tahap analisis, elemen dasar 
yang dianalisis terlebih dahulu meliputi jalan, bidang, dan bangunan. Kemudian baru 

dilanjutkan dengan analisis mengenai susunan total (compositeness), morfologi dari 
masing-masing unit amatan, klasifikasi atau stratifikasi, kemudian analisis terkait 

perubahan dari struktur morfologi yang ada (fringe belt) untuk mengetahui struktur 
yang hilang dan dinamisasi dari bentuk yang ada.  

Berdasarkan uraian diatas, dpaat dipahami bahwa pendekatan tipo-morfologi memiliki 

berbagai pandangan (point of view) juga dari peneliti yang menggeluti bidang tersebut, 
sehingga, dapat dikatakan bahwa apabila peneliti berikutnya hendak melakukan analisis 
lingkungan binaan dengan pendekatan ini, dapat dilihat lebih detil, pandangan atau 

pemikiran mana yang akan dijadikan rujukan agar terarah.  

CONTOH PENERAPAN ANALISIS TIPO-MORFOLOGI PADA LINGKUNGAN BINAAN 

Telah banyak ditemukan penelitian menggunakan pendekatan ini, baik tipologi saja, 
morfologi saja, maupun kombinasi tipo-morfologi. Hal ini dikarenakan pendekatan ini 
memiliki jangkauan analisis yang menyeluruh untuk mendeteksi sebuah kondisi yang 

beragam dalam suatu lingkungan binaan. Beberapa contoh akan diulas pada tulisan ini 
mengenai peran analisis tipo-morfologi dalam penyelesaian persoalan lingkungan binaan.  

1. Perkembangan adaptasi berhuni pada rumah inti sederhana (Tanaka, dkk, 2003) 
Contoh pertama ini, diambil dari penelitian mengenai karakteristik spasial dari hunian inti 
di Thailand. Penelitian ini fokus pada adaptasi (penambahan) ruang yang dilakukan oleh 

penghuni. Hal yang dianalisis meliputi tiga aspek, yakni transisi permukiman, kegunaan 
dari hunian inti, dan karakteristik spasial yang terjadi. Pendekatan tipo-morfologi dapat 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini dikarenakan hasil dari analisis tipo-
morfologi akan menunjukkan profil dari masing-masing hunian, baik dari segi bentuk 
maupun tipe bentukan yang terjadi. 

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengukuran 
langsung, serta pengumpulan data sekunder dari pemerintah mengenai Laporan Profil 
Hunian Inti yang asli. Proses klasifikasi data dilakukan dengan dua kelompok bagian. 

Bagain pertama, klasifikasi berdasarkan pertumbuhan permukiman, yakni berdasarkan 
tahun-tahun yang dipilih. Hal ini akan menunjukkan perkembangan hunian secara umum 

pada perumahan hunian inti. Pada bagian ini, dapat diuraikan bentuk asli hunian beserta 
susunan ruang yang terjadi. Bagian dua, klasifikasi berdasarkan adaptasi (penambahan 
ruang) yang dilakukan. Klasifikasi ini didasarkan pada klasifikasi pertama (berdasarkan 

tahun), lalu dielaborasi dengan penjelasan analisis mengenai proses dan cara 
penambahan, komposisi ruang, serta aturan yang diterapkan. Dengan cara tersebut, 

dapat dihasilkan pengelompokan hunian inti berdasarkan penambahan ruang yang 
dilakukan.  
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Gambar 1 Gambaran morfologi persebaran hunian inti dalam perumahan (kiri); gambaran 

tipologi penambahan ruang pada hunian inti (kanan). Sumber: Tanaka, dkk, 2003 
 

2. Perkembangan permukiman di pinggir perkotaan (Hareedy, 2011) 
Contoh kedua ini berkaitan dengan pola transformasi permukiman dibawah tekanan 

urbanisasi di Mesir. Penelitian ini dilakukan untuk mendukung analisis kondisi 
permukiman pinggir kota, berkaitan dengan rencana pembuatan kebijakan tentang 
permukiman. Studi kasus pada penelitian ini merupakan dua permukiman pinggir kota 

yang memiliki kondisi sosio-ekonomi yang berubah dan mendapatkan dampak negatif 
dari rendahnya kualitas lingkungan. Pendekatan tipo-morfologi digunakan untuk 
membantu proses analisis tranformasi morfologi pola jaringan permukiman dan tipologi 

pola blok dan tipe hunian. Urutan langkah yg dilakukan untuk menghasilkan hal 
tersebut, diantaranya, [1] menguraikan atribut objek penelitian, baik pada skala makro 
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maupun mikro, mulai aspek fisik, hingga aspek non fisik yang perlu dikumpulkan; [2] 
kronologi pertumbuhan permukiman dengan rentang waktu tertentu; [3] penjelasan 

peraturan mengenai perencanaan dan pembangunan permukiman; [4] menjelaskan 
karakteristik fisik dan transformasinya, pada skala makro meliputi jaringan permukiman, 

konfigurasi blok, pada skala mikro berkaitan dengan transformasi karakteristik 
bangunan; [5] menjelaskan karakteristik kondisi sosio-ekonomi beserta transformasinya, 
meliputi kondisi tingkat pendidikan warga, tradisi sosial, sistem administrasi lokal dan 

keamanan sekitar, serta aktivitas ekonomi; [6] Melakukan analisis dari korelasi 
karakteristik fisi dengan sosio-ekonomi, sehingga dapat dihasilkan faktor-faktor yang 
memberi pengaruh antara satu dengan yang lain. Dengan begitu, dapat dihasilkan 

strategi apa yang akan direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan permukiman 
pinggir kota melalui kebijakan yang akan diterapkan.  

 
Gambar 2 Gambaran transformasi morfologi permukiman secara umum dan khusus 

(masing-masing permukiman). Sumber: Hareedy, 2011 
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Gambar 3 Gambaran transformasi pola jaringan permukiman dan tipologi hunian yang 

terjadi. Sumber: Hareedy, 2011 
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3. Bentuk permukiman berbasis sosio-kultur kemasyarakatan (Puspitasari, 2012) 

Contoh ketiga ini merupakan penelitian morfologi permukiman yang memiliki basis 
historis dan religius yang kuat. Permukiman ini merupakan salah satu kampung 

bersejarah di Jakarta. Penelitian ini tidak hanya dilakukan untuk menunjukkan morfologi 
permukiman, namun juga untuk menunjukkan spirit dari tempat itu itu sendiri. Dengan 
tujuan tersebut, maka metode yang harus dilakukan menggunakan pendekatan 

fenomenologi dengan alat analisis morfologi permukiman. Berdasarkan studi yang 
dilakukan, langkah yang dilakukan sedikit berbeda dengan dua contoh sebelumnya. 
Penelitian ini lebih ‘menyelam hingga dalam’ untuk mendapatkan data akurat histori 

perkembangan permukiman yang kemudian diaktualisasikan dalam bentu fisik dan 
gambaran konsep penataan ruang. Langkah yang dilakukan diantaranya menjelaskan 

toponomik dari kampung yang diteliti, kondisi fisik permukiman, serta kondisi kultur dan 
kebiasaan yang masih dijaga yang memberi efek pada penggunaan ruang. 
 

 
Gambar 4 Gambaran perkembangan morfologi permukiman berbasis data sejarah dan 

pengamatan citra satelit. Sumber: Puspitasari, 2012 
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Gambar 5 Gambaran konsep manifestasi penataan ruang permukiman baik secara vertikal 

maupun horisontal. Sumber: Puspitasari, 2012 
 

4. Perkembangan permukiman akibat bencana (Weerasinghe, 2008) 
Contoh terakhir ini merupakan studi perubahan tipo-morfologi permukiman pesisir pasca 
bencana tsunami di Sri Lanka. Penelitian ini ingin melihat transformasi kondisi hidup dan 

konfigurasi spasial permukiman yang terjadi pasca bencana. Langkah yang digunakan 
dalam untuk mewujudkan hal tersebut meliputi [1] uraian mengenai kondisi fisik lokasi 
penelitian sebelum bencana; [2] uraian perubahan morfologi permukiman beserta proses 

rekonstrusinya; [3] uraian perubahan tipe hunian pasca bencana. 

 
Gambar 6 Gambaran transformasi morfologi permukiman pasca bencana.  

Sumber: Weerasinghe, 2008 
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Gambar 7 Gambaran perubahan susunan dan jenis ruang pada hunian pasca bencana.  
Sumber: Weerasinghe, 2008 

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak cara 

yang dapat dilakukan dalam operasional pendekatan studi tipo-morfologi. Hal tersebut akan 
diuraikan dalam tabel berikut. 

Tabel 3. Simpulan metode penelitian tipo-morfologi berdasarkan contoh-contoh diatas  

 Perkembangan 

adaptasi 
berhuni pada 

rumah inti 

sederhana 
(Tanaka, dkk, 

2003) 

Perkembangan 

permukiman di 
pinggir 

perkotaan 

(Hareedy, 2011) 

Bentuk 

permukiman 
berbasis sosio-

kultur 

kemasyarakatan 
(Puspitasari, 

2012) 

Perkembangan 

permukiman 
akibat bencana 
(Weerasinghe, 

2008) 
 

Tujuan 

Penelitian 

Mengetahui 
transformasi 

hunian inti dilihat 

dari: transisi 
permukiman, 

kegunaan dari 
hunian inti, dan 
karakteristik 

spasial yang 

Mengetahui 
transformasi fisik 

dan sosio-ekonomi 
dua lingkungan, 
termasuk tipologi 

trasformasi, 
penyebab 
transformasi, 

dampak negatif; 

Mengetahui 
perubahan historis 

dari bentuk fisik 
permukiman yang 
tumbuh sejak 

periode kolonial dari 
basis historis dan 
religi. 

Mengetahui 
tatanan 

permukiman 
pesisir, baik 
tatanan domestic 

maupun 
transformasinya 
pasca tsunami. 

Studi ini fokus 
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terjadi sebagai referensi 
untuk strategi 
control di masa 

depan  

pada pembahasan 
program 
pemulihan  re-
settlement dan 
relokasi, 
berdasarkan 

masalah-masalah 
yang terjadi pasca 
rekonstruksi 

Data yang 
dikumpulkan 

Data primer:  

[1] Wawancara 
dengan staf 
Otoritas 

Perumahan 
Nasional;  
[2] Wawancara 

dengan pengguna 
dalam 3 periode 
yakni 1996, 1997, 

dan 2002;  
[3] Pengukuran 
langsung terkait 

pola penggunaan 
lahan terhadap 
172 hunian  

Data sekunder: 
[1] Dokumen 
Laporan Otoritas 

Perumahan 
Nasional 

permukiman 
terkait 
(pengelolaan 

selama 10 tahun 
terakhir) 

Data primer: 

[1] Wawancara 
dengan 
pemerintah lokal 

mengenai 
lingkungan terpilih 
[2] Wawancara 

dengan 
masyarakat yang 
tinggal di area 

tersebut mengenai 
data demografinya 
Data sekunder: 

[1] Memilih 
lingkungan 
permukiman 

dengan kriteria 
tertentu yang 
diterapkan 

[2] Menggambar 
ulang dua lokasi 

lingkungan 
permukiman 
berdasarkan 

informasi dari hasil 
wawancara 
dengan 

pemerintah 
 

Data primer: 

[1] Observasi grand 
tour terhadap 
kampung terpilih 

[2] Wawancara 
dengan penduduk 
sekitar untuk 

mendapat 
keterangan 
mengenai struktur 

spasial, hirarki dan 
skala 
[3] Observasi 

mengenai atribut 
yang permanen dan 
berubah, artikulasi 

aktivitas atau 
fungsinya, sejarah, 
serta kultur berhuni 

Data sekunder: 
[1] Referensi dan 

peta tentang 
kampung terpilih 

Data primer: 

[1] Memilih area 
permukiman pasca 
rekonstruksi yang 

dilihat 
transformasinya 
[2] Survei dan 

observasi on-site 
[3] Kuesioner bagi 
warga dan 

wawancara 
informal 
Data sekunder: 

[1] Survei 
literature 
mengenai data 

statistic lokal dan 
internasional 

Proses 
pengumpulan 
data 

[1] Menjelaskan 
profil permukiman 

terkait, sejarah 
dan tipe hunian 
yang terdapat di 

dalamnya 
[2] Menjelaskan 
proses adaptasi 

yang diterapkan 
pengguna 

[1] Menjelaskan 
atribut 

permukiman 
[2] Menjelaskan 
kronologi 

pertumbuhan 
permukiman 
[3] Menjelaskan 

regulasi 
perencanaan dan 
konstruksi (lebar 

jalan minimum, 
tata guna lahan, 
karakteristik 

konstruksi) 
[4] Menjelaskan 
karakteristik asli 

masing-masing 
lingkungan terpilih 

[1] Menjelaskan 
profil kampung 

terpilih 
[2] Menjelaskan 
perubaha morfologi 

permukiman, muali 
dari toponomic-nya, 
morfologi fisik, 

hingga kultur yang 
masih dijaga 

[1] Menjelaskan 
lokasi dan situasi 

sebelumnya pada 
permukiman 
pesisir terpilih 

[2] Menjelaskan 
data dampak dan 
transformasi 

lingkungan pasca 
bencana 
[3] Menjelaskan 

proses 
rekonstruksi 
(meliputi proses 

re-settlement dan 
relokasi) serta 
proses pemulihan 
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Proses analisis 
data 

[1] 
Mengklasifikasikan 
profil pengguna 

dengan proses 
adaptasi yang 
dilakukan 

[2] Menganalisis 
karakteristik 
spasial ruang 

tambahan, 
meliputi cara 
menambah ruang, 

komposisi ruang, 
serta aturan ruang 
bersama yang 

diterapkan dalam 
hunian 

[1] Menganalisis 
transformasi fisik 
yang terjadi (yang 

sama dan 
berbeda) melalui: 
transformasi 

jaringan 
permukiman, 
konfigurasi blok 

hunian, 
karakteristik 
bangunan 

[2] Menganalisis 
karakteristik sosio-
ekonomi meliputi 

sensus latar 
belakang 
pendidikan, tradisi 

sosial, sistem 
administrasi lokal 

dan keamanan, 
serta aktivitas 
ekonomi 

[3] Menganalisis 
dampak utama 
dan dampak 

negatif, baik 
dampak 
lingkungan fisik 

maupun sosio 
ekonomi 

[1] 
Mengkonseptualisasi
kan perubahan 

morfologi dan kultur 
yang diterapakn 
secara persisten 

[1] Menganalisis 
organisasi 
kehidupan 

lingkungan lokal 
[2] Menganalisis 
tatanan spasial 

domestic dalam 
tiga kondisi, yaitu 
sebelum tsunami, 

setelah tsunami 
(saat itu juga), 
dan setelah 

tsunami (2,5 
tahun setelah 
bencana) 

[3] Menganalisis 
korelasi 
relokasi/re-
settlement dengan 
tatanan spasial 

domestik hunian di 
eprmukiman 
pesisir tersebut 

Alat analisis 

[1] Lembar 
observasi 

[2] Lembar 
wawancara 
[3] Sofware 

Microsoft Excel 
untuk input dan 
klasifikasi data 

[4] Sketsa 2D dan 
3D hunian inti 
serta 

pengembanganny
a 

[1] Software grafis 
[2] ] Sofware 

Microsoft Excel 
untuk input dan 
klasifikasi data 

[3] Software 
statistic untuk 
membantu analisis 

distribusi, anova, 
serta 
korespondensi 

 

[1] Lembar 
observasi dan 

catatan 
[2] Alat rekam untuk 
wawancara istoris 

[3] Kamera dan 
video untuk 
menggambarkan 

kondisi permukiman 
[4] Intuisi dan 
pengalaman lived-in 

peneliti 

[1] Lembar 
observasi 

[2] Acuan 
kerangka 
pertanyaan 

wawancara 
[3] Software grafis 
[4] Sofware 

Microsoft Excel 
untuk input dan 
klasifikasi data 

Hasil 
penelitian 

[1] Transisi ruang 
hunian 

[2] Jumlah tipe 
adaptasi ruang 
yang terjadi  

[3] Karakteristik 
adaptasi ruang 
hunian yang 

diterapkan 

[1] Tranformasi 
fisik yang general 

(umum/sama) 
[2] Transformasi 
fisik yang khusus 

[3] Transformasi 
sosio-ekonomi 
yang terjadi 

[4] Dampak 
transformasi yang 
terjadi 

[1] Perubahan 
morfologi kampung 

[2] Struktur spasial 
kampung 
[3] Diagram model 

konseptual 
manisfestasi 
penggunaan ruang 

oleh komunitas 
masyarakat 
 

[1] Manfaat dari 
program relokasi 

terhadap 
penduduk 
[2] Mengetahui 

area yang perlu 
dibangun kembali 
[3] Mengetahui 

persoalan-
persoalan yang 
terjadi pasca 

rekonstruksi  
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan pendekatan tipo-
morfologi memiliki anfaat yang beragam berdasar dari tujuan penelitian yang diajukan. 

Ketepatan pemilihan metode pengumpulan dan analisis data akan menentukan kejelian hasil 
penelitian, sehingga memberikan efek pada bobot manfaat penelitian yang dilakukan.   

KEKURANGAN DAN KELEBIHAN PENDEKATAN TIPO-MORFOLOGI 

Setiap pendekatan pada penelitian tentu memiliki keterbatasan dalam pembahasan, selain 
juga memiliki kelebihan-kelebihan. Berdasarkan penjelasan dalam Urban Analysis, 
Pendekatan tipo-morfologi memiliki juga memiliki kekuranagn dan kelebihan tersebut. 
Kelebihan penelitian ini terletak pada beberapa hal, diantaranya, [1] fokus penelitian yang 
dapat menguak keunikan dan kekayaan dari produk lingkungan binaan dan membuat 

peneliti dapat berinteraksi langsung dengan objek arsitektur; [2] kesan keberlanjutan yang 
ditimbulkan karena menghadirkan kembali ingatan akan sejarah dan citra sebuah 

lingkungan binaan; [3] kemampuan menjelaskan bentuk sebagai proses perencanaan dan 
perancangan sehingga bentuk tidak hanya dimaknai sebagai satu bentuk material yang tiba-
tiba ada namun berproses; [4] keterkaitan dengan perkotaan dimana pendekatan ini masih 

menjadi salah satu analisis yang paling baik untuk menunjukkan profil sebuah kota, dan [5] 
menjelaskan hubungan antara bentuk dan fungsi/kegunaan, hal ini penting, karena bentuk 

sejatinya adan dan hadir untuk menungi fungsi, bukan ruang hampa tanpa makna. 
Kelebihan ini memberikan kekuatan tersendiri bagi pendekatan tipo-morfologi untuk dapat 
terus berkembang dan menjadi rujukan dalam perencanaan dan perancangan desain 

lingkungan binaan dan perkotaan. 

Akan tetapi, juga terdapat beberapa kekuarangan pada pendekatan ini, diantaranya, [1] 

konsumsi waktu dan tenaga yang harus intensif, penelitian semacam ini memang dapat 
menghasilkan kualitas yang baik, akan tetapi juga membutuhkan modal yang tidak sedikit 
dan keterlibatan peneliti secara intens pada objek penelitian. Hal ini seringkali menjadi 

kendala umum bagia penelitian tipo-morfologi sehingga hasil penelitian belum banyak yang 
berkualitas hanya keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti untuk benar-benar 
memahami kondisi objek penelitian. Berikutnya, [2] sedikitnya perhatian mengenai struktur, 

seperti penjelasan diatas, pendekatan ini banyak lebih fokus pada pembahasan susunan 
ruang spasial, walau juga memperhatikan komponen bangunan, akan tetapi belum banyak 

studi struktur yang secara detil menggunakan pendekatan ini. Dan terakhir, [3] kurang 
integratif dengan proses desain, seringkali pengejawantahan hasil riset terhadap suatu 
lingkungan binaan belum tentu dapat mudah diterapkan pada desain.  

PENUTUP 

Pendekatan tipo-morfologi merupakan salah satu alat analisis untuk menyelesaikan 

persoalan lingkungan binaan yang telah sering digunakan dalam dunia arsitektur. Apabila 
dikaji lebih lanjut, ternyata dapat diketahui bahwa pendekatan ini memiliki banyak basis 
pandangan pemikiran berdasar peneliti yang menggelutinya. Seharusnya, dalam penelitian-

penelitian arsitektur, basis teori itu juga digunakan sebagai arahan awal dalam menganalisis 
persoalan lingkungan binaan. Belum banyak peneliti yang secara eksplisit menjelaskan 
langkah yang dilakukan dalam mewujudkan analisis tipo-morfologi. Tulisan ini diharapkan 

mampu menjadi salah satu bahan bacaan untuk dapat memahami analisis tipo-morfologi 
lebih baik.  
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